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Epa Stefan Johansson 1986-03-05 08. 30 
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10 e,ot1 med vilket upp11aga1 h6r Hmman 111 Spa.n1ng1upps1aget limNit 
Ho:-det pä Palme• 7 ri1
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08-713 50 54 

15 uposlagtt avser 

7 mi11tinkt 
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17 Hlndelae (kort rubt'tcering t e x  1a1ct1agelM av person, 1ordon. godt, skortlouning etc- � angTvandt ,., tid 
och plats) 

Per�on som sett en man följa efter Palme viå T-bane ····················s·tn·;···Gamia··s·tä·n:····-r.r;ffgarif.äiuna1t ···srnä··r·akt täi;eiser·;· 

1e I sak .  (antecicna t6rst kind Pel'IIOftl yrke, namn, ttxSetMtld, botUd. teltfon oeh arMtsglw.,.. - olclncl ,.,.... k6n. tider. 1lgnalement och klldMI -
bef'Ort fordon, reg nr, fabr1kat. f)'P. tramo0.11, flra m m  Hmt annat go� m.c, noggrann bel.ktfvning, Olrerter 6vrlga aakuppgitter mild angiva.n6- '" 
ev hållpunkter fOr l ider oetl ptatNr Mmt bed6mnrno av uppgittallmn•rena trO\tlrdlghet och ., april• .. ,., nartcotlkapMrunt 

Nellberg mötte Palme vid T-bane stationen i Gamla Stan när Palne var påväg 
till biografen Grand. Nellberg observerade en man som följde efte�·Palme. 
Nellberg kan precisera var, när och vilka som följde efter Palme, Nellberg 
har anmält sina ia.kttagelser i helgen, söndags, men han är orolig för att 
han ska glömma bort förlöljarens ansikts och han vill därför att polis�n tar 
ko�t2kt med honom så fort soo nöjligt. Nellberg näs hela dagen, 86-03-05 på 
telnr till arbetsplatsen. 
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